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چکیده
زمینه و هدف :یائسگی با افزایش عوامل خطرساز قلبی – عروقی ارتباط دارد .این تحقیق اثرات تمرین مقاومتی فزاینده را بر عوامل خطرساز قلبی – عروقی
در موشهای صحرایی اورکتومی شده موردبررسی قرار داد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی  13سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار اورکتومی شده بهطور تصادفی در دو گروه  8تایی کنترل و تمرین مقاومتی
تقسیم شدند .پروتکل تمرین مقاومتی فزاینده به مدت  10هفته ( 5جلسه در هر هفته) اجرا شد .پروتکل تمرین شامل  8ست باال رفتن از نردبان با اضافهبار
فزاینده به صورت وزنه متصل به دم و هر ست باال رفتن شامل  8تا  12حرکت تکرارشونده بود .در پایان هفته دهم و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین
حیوانات بیهوش شدند و خون گیری از قلب حیوانات انجام شد .سپس سطوح سرمی هموسیستئین و نیمرخ لیپیدی اندازهگیری شدند و شاخص مقاومت به
انسولین محاسبه گردید .همه متغیرها با آزمون آماری تی مستقل مقایسه شدند (.)P< 0/05
نتایج :سطوح سرمی هموسیستئین ( )p=0/016و شاخص مقاومت به انسولین ( )p=0/011گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار داشت
اما متغیرهای نیمرخ لیپیدی بین گروهها تفاوتی باهم نداشت (.)P˃ 0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد ده هفته تمرین مقاومتی فزاینده باعث کاهش سطوح سرمی هموسیستئین و شاخص مقاومت به انسولین موشهای صحرایی
اورکتومی شده گردد اما تأثیری بر متغیرهای نیمرخ لپییدی آنها نداشته باشد.
کلمات کلیدی :تمرین مقاومتی فزاینده ،هموسیستئین ،شاخص مقاومت به انسولین ،موش صحرایی اورکتومی شده

مقدمه
بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عامل بیش از  60درصد
مرگومیرها در سطح جهان بیماریهای قلبی  -عروقی است (.)1
امروزه شیوع ،عوارض و مرگومیر باالی ناشی از بیماریهای قلبی
 عروقی در جمعیت زنان و بهویژه در دوران پس از یائسگی بهیکی از نگرانیهای جدی و اساسی تبدیل شده است ( .)2دوران
یائسگی بهعنوان قطع دائم فرآیند قاعدگی به علت توقف عملکرد
فولیکولی تخمدانها و کاهش ترشح استروژن تعریف شده است
و این مرحله بهعنوان پایان دوران زادآوری زنان شناخته شده
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است ( .)6تأثیر عامل تفاوت جنسیت افراد نیز در ایجاد بیماری-
های قلبی  -عروقی در دو گونه انسان و حیوانی بهخوبی شناخته
شده است .بهطور طبیعی شیوع بیماری قلبی  -عروقی در مردان
نسبت به زنان غیر یائسه بیشتر است اما در زنان یائسه بهطور
فزایندهای میزان بروز این بیماری افزایش مییابد ( .)4بهطوریکه
میزان شیوع بیماری قلبی  -عروقی در زنان یائسه چهار برابر
بیشتر از زنان هم سن غیر یائسه است ( .)5این اختالف مربوط
به اثر ضد آتروژنیک و حفاظتی استروژن زنان در برابر بیماریهای
قلبی – عروقی بهویژه بیماری عروق کرونر قلب در دوره قبل از
یائسگی است .همچنین شواهد قانعکنندهای وجود دارد که نشان
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مقاومتی عمل انسولین را دستکم بهصورت حاد بهبود میبخشند
و میتوانند به تعدیل سطح گلوکز خون ،نیمرخ لیپیدی و کیفیت
زندگی افراد کمک نمایند ( .)14بااینحال مطالعات اندکی درباره
اثر اختصاصی تمرین مقاومتی بر عوامل خطرساز قلبی  -عروقی
بهویژه هموسیستئین در زنان یائسه انجام شده است (.)15-13
بااینحال دادهها با توجه بهشدت و مدت اجرای تمرین مقاومتی
بر بیماریهای قلبی  -عروقی اغلب آثار متفاوت و متناقضی را
گزارش کردهاند ،برخی مطالعات بر نقش مثبت این نوع تمرینات
و برخی دیگر به عدم تأثیر این تمرینها در بهبود عوامل خطرساز
قلبی  -عروقی اشاره کردهاند ( 15 ،11 ،1و  .)13بههرحال بر
طبق اطالعات ما تاکنون تأثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات
همزمان هموسیستئین ،شاخص مقاومت به انسولین و پروفایل
لیپیدی در افراد یائسه بررسی نشده است .در این تحقیق قصد
داریم که تأثیر  10هفته تمرین مقاومتی فزاینده را بر روی عوامل
خطرساز قلبی  -عروقی در موشهای صحرایی اورکتومی شده
موردبررسی قرار دهیم.

مواد و روش ها
این مطالعه تجربی روی  13سر موش ماده سفید صحرایی
اورکتومی شده نژاد ویستار با محدوده وزنی  220±20گرم
خریداریشده از انستیتو پاستور تهران انجام شد .پس از یک هفته
آشنایی و سازگاری با فضای آزمایشگاه و دستکاری توسط
انسان ،موشها بهطور تصادفی و همسان ازلحاظ وزن به دو گروه
تمرین مقاومتی ( )n=8و کنترل ( )n=8تقسیم و تحت شرایط
کنترل شدت نور ( 12ساعت روشنایی 12 ،ساعت تاریکی) و دما
( 22±2درجه سانتیگراد) و دسترسی آزادانه به آب و غذا در
قفسهای مخصوص نگهداری شدند .در این مطالعه موازین
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد .بعد از بیهوشی
موشهای صحرایی ماده ،با مخلوط کتامین ( )60-50mg/kgو
زایالزین ( ،)6-5mg/kgحیوان به پشت خوابانده شده و موهای
قسمت تحتانی شکم تراشیده و یک برش افقی به طول 2-6
سانتیمتر ایجاد شد .سپس پوست ،فاسیا و عضالت شکم بازشده،
چربیها و روده کنار زده شده تا رحم و لولههای رحمی مشاهده
شوند .لوله رحم و پایه عروقی تخمدان با نخ کاتکوت  4در ناحیه
پروگزیمال مسدود گردید و از ناحیه دیستال قطع شد و همین
عمل در مورد تخمدان سمت دیگر بدن تکرار گردید .در انتها -2
 1میلیلیتر محلول سرم فیزیولوژیک داخل شکم ریخته ،عضالت
و پوست به ترتیب با نخ کاتکوت و سیلک  2صفر به روش پیوسته

384

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 0:45 +0430 on Tuesday July 17th 2018

میدهد یائسگی با کاهش سطوح لیپوپروتئین پرچگال (،)HDL
افزایش میزان لیپوپروتئین کم چگال ( ،)LDLتری گلیسیرید
( ،)TGچاقی شکمی ،افزایش فشارخون دیاستولیک و افزایش
مقاومت به انسولین ارتباط دارد و ازاینرو احتمال ابتال به بیماری
قلبی – عروقی در این افراد بیشتر است ( .)3در سالهای اخیر
افزایش سطوح هموسیستئین بهعنوان یک عامل خطرساز جدید
در بیماریهای قلبی  -عروقی شناخته شده است .سطوح
هموسیستئین بهطور طبیعی با افزایش سن زیاد میشود و 52
درصد از کل مرگومیر قلبی  -عروقی به هموسیستئین نسبت
داده شده است ( .)7هموسیستئین از دمتیالسیون اسیدآمینه
ضروری متیونین که در گوشت و محصوالت لبنی وجود دارد
مشتق میشود .هموسیستئین میتواند از طریق رمتیالسیون به
کمک فولیک اسید و ویتامینهای  B6و  B12دوباره به متیونین
تبدیل شود .افزایش سطوح هموسیستئین تأثیرات نامطلوبی بر
عملکرد سیستم انعقادی خون و عملکرد ضدترومبیک و
گشادکنندگی عروق توسط نیتریک اکساید دارد و از این طریق
میتواند خطر ترومبوز و سکته قلبی را افزایش دهد ( .)8سطوح
باالی استروژن در زنان با کاهش میانگین غلظت سرمی
هموسیستئین آنها ارتباط دارد .میزان استروژن زنان در طول
زندگی میتواند علت تفاوت در مقدار غلظت تام سرمی
هموسیستئین در دو جنس نر و ماده و دوران پس از یائسگی را
توضیح دهد ( .)1مطالعات حیوانی هم پیشنهاد میکنند که
میزان انسولین و یا مقاومت به انسولین در تعیین سطوح
هموسیستئین پالسما نقش دارند ( .)10پژوهشگران دریافتهاند
فعالیت ورزشی منظم میتواند خطر گسترش بیماریهای قلبی
 عروقی را با پایین نگهداشتن ضربان قلب استراحتی ،کاهشفشارخون ،کاهش سطوح  ،LDLکلسترول تام ( )TCخون و
افزایش سطوح  HDLکاهش دهد ( .)11همچنین به نظر میرسد
انجام تمرینات مقاومتی در افزایش تراکم مواد معدنی استخوان،
قدرت عضالنی ،متابولیسم پایه و افزایش سطح مقطع بافتهای
عضالنی و همبند نقش مؤثری دارد ( .)12بهعالوه در دو دهه
گذشته کالج آمریکایی پزشکی ورزشی (American )ACSM
 College of Sports Medicineتمرینات مقاومتی را بهعنوان یکه
جزء مهم برنامههای جامع ورزشی تناسباندام برای بهبود
عملکرد قلب و عروق در تمام سنین به رسمیت شناخته است
( .)16انجمن دیابت آمریکا و دانشکده طب ورزش آمریکا نیز در
یک بیانیه مشترک تأکید کردند که هر دو نوع تمرین هوازی و
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HOMA-IR = [Glucose (mg/dl)] * [Insulin (μUΙ/ml)] / 405

دادهها با استفاده از نرمافزار  spss 24و آزمونهای آماری
کلموگروف  -اسمیرونوف و تی مستقل تجزیهوتحلیل شدند.
سطح معناداری برای همه متغیرها  P<0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
مقادیر میانگین وزن موشهای صحرایی در آغاز و پایان تحقیق
در جدول  1ارائه شده است .ده هفته تمرین مقاومتی فزاینده
باعث کاهش معنیدار سطوح سرمی هموسیستئین نسبت به
گروه کنترل در موشهای اورکتومی شده شد (.)p= 0/016
شاخص مقاومت به انسولین گروه تمرین مقاومتی هم نسبت به
گروه کنترل کاهش آماری معنیدار داشت ( .)P=0/011میزان

جدول  -1میزان تغییر وزن موشهای صحرایی (برحسب گرم) گروههای کنترل و تمرین مقاومتی در آغاز و پایان تحقیق
زمان وزنکشی

وزن هفته اول تمرین

وزن هفته آخر تمرین

گروه
کنترل

233±24

681±21

تمرین مقاومتی

235±18

674±23

دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شدهاند.

385

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 0:45 +0430 on Tuesday July 17th 2018

بخیه گردید .محل زخم با محلول بتادین ضدعفونی شد .حیوانها
تا دو ساعت تحت مراقبت ویژه قرار گرفتند .بهمنظور جلوگیری
از تداخل هورمونی برداشتن تخمدانها حداقل سه هفته قبل از
شروع پروتکل تمرین مقاومتی انجام شد ( .)17پروتکل تمرین
مقاومتی فزاینده شامل باال رفتن از یک نردبان با ارتفاع 110
سانتیمتر با زاویه  80درجه نسبت به سطح افق بود که در باالی
نردبان یک جعبه برای استراحت موشها در بین ستهای تمرین
وجود داشت .برنامه تمرین یک هفته پس از آشنا سازی موشها
با پروتکل تمرین شروع شد و شامل  8ست باال رفتن از نردبان با
اضافهبار فزاینده بود .هر ست بهطور متوسط شامل  8تا 12
حرکت تکرارشونده تا رسیدن به جعبه استراحت فوقانی بود.
موشها روزانه قبل از شروع تمرین وزنکشی شدند .اضافهبار
تمرین بهصورت وزنههای اضافهشده به دم موشها در ستهای
اول و دوم برابر  50درصد ،برای ستهای سوم و چهارم برابر 75
درصد ،در ستها پنجم و ششم برابر  10درصد و برای ستهای
هفتم و هشتم برابر  100درصد بر اساس وزن حیوان محاسبه و
اعمال شد .در بین هر دو ست هر حیوان به مدت  120ثانیه در
جعبه باالی نردبان استراحت کرد و در همین فاصله زمانی وزنهها
با نوارچسب به دم موشها نزدیک به تنه بسته شد .برنامه تمرینی
مقاومتی  5جلسه در هفته و به مدت  10هفته اجرا شد (.)18
در این پژوهش برای تحریک حیوان به باال رفتن از نردبان تنها از
تحریک نوک دم استفاده شده و از هیچگونه شوک بادی یا
الکتریکی استفاده نشد 48 .ساعت بعد از انجام آخرین جلسه
پروتکل تمرین مقاومتی فزاینده درحالیکه موشها یکشب
کامل ناشتا بودند خونگیری از گروههای سالم و اورکتومی انجام
شد .برای این منظور حیوان با تزریق داخل صفاقی مخلوطی از
کتامین ( )60-50mg/kgو زایالزین ( ،)6-5mg/kgبیهوش و با
استفاده از سرنگ ،خونگیری بهطور مستقیم از قلب صورت
گرفت .نمونههای خونی در لولههای آزمایشگاهی مخصوص هر

موش ریخته شد .برای استخراج سرم نمونهها به مدت  15دقیقه
و با سرعت  6000دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .سرم
بهدستآمده در داخل میکروتیوبها ریخته شد و پس از انجماد
آنها در نیتروژن مایع ،در فریزر  -80برای اندازهگیریهای بعدی
ذخیره شدند .غلظت هموسیستئین و انسولین در سرم به روش
االیزا و با استفاده از کیتهای ( )Axis-Homocysteineساخت
آلمان برای هموسیستئین و ( )Mercodiaساخت سوئیس برای
انسولین اندازهگیری شدند .برای اندازهگیری فاکتورهای نیمرخ
لیپیدی از دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمیایی و کیتهای شرکت
پارس آزمون ساخت ایران استفاده شد .برای سنجش گلوکز از
کیت شرکت پارس آزمون استفاده شد .برای تعیین غلظت LDL
و  VLDLنیز از روش محاسباتی فرید والد VLDL = TG / 5و
) LDL = TG – (HDL + TG/5استفاده گردید .شاخص مقاومت
به انسولین ( Homeostatic model assessment )HOMA-IRبر
اساس حاصلضرب غلظت گلوکز خون ناشتا (برحسب میلیگرم
بر دسیلیتر) در غلظت انسولین ناشتا (برحسب میکرو واحد
بینالمللی بر میلیلیتر) تقسیم بر عدد ثابت  405محاسبه شد
(.)11
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار سطوح سرمی هموسیستئین ،شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی موشهای صحرایی اورکتومی شده پس از
ده هفته تمرین مقاومتی در دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی
گروه

کنترل

تمرین مقاومتی

هموسیستئین (میکرومول بر لیتر)

7/2±1/1

* 3±0/4

HOMA-IR

63/1±12/7

* 22±1/3

انسولین (میکرو واحد بینالمللی بر میلیلیتر)

6/7±1/1

2/7±1

( HDLمیلیگرم در صد میلیلیتر)

28/2±2/6

61/6±4/7

( LDLمیلیگرم در صد میلیلیتر)

41/2±11/3

64/8±1/5

( TCمیلیگرم در صد میلیلیتر)

84/3±12/7

80/7±11/6

( TGمیلیگرم در صد میلیلیتر)

75/8±11/7

72/5±11

( VLDLمیلیگرم در صد میلیلیتر)

15/1±2/6

14/5±2/2

متغیر

*وجود تفاوت معنیدار نسبت به گروه کنترل (.)P< 0/05

بحث
با توجه به نتایج این مطالعه ده هفته تمرین مقاومتی اثر معنی-
داری بر کاهش سطوح هموسیستئین داشت .در مطالعه مزرعه و
همکاران ( )1615سطوح هموسیستئین خون موشهای صحرایی
پس از  10هفته تمرین شنای استقامتی کاهش معنیدار نشان
داد ( )20که با یافتههای پژوهش حاضر همسو است .صرفنظر
از نوع تمرین یکی از دالیل احتمالی این همخوانی ممکن است
مشابه بودن مدت دوره تمرینی باشد .سوباسی و همکاران
( )2012در پژوهشی گزارش کردند که انجام  4جلسه تمرین
مقاومتی در هفته و در طی سه ماه تأثیری بر سطوح

journal.fums.ac.ir

میرسد علت تفاوت نتیجه مطالعه ما با آنها عالوه بر مدت دوره
تمرین و تعداد جلسات تمرین در هر هفته ،کوچک بودن حجم
نمونه آماری آزمودنیهای مطالعه آنها باشد .بهطورکلی علت
مغایر بودن نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات قبلی را میتوان
به عواملی مانند اختالف در پروتکل تمرینی ،سن ،جنسیت و
همچنین روشهای آزمایشگاهی مورداستفاده جهت ارزیابی و
اندازهگیری مقدار هموسیستئین نسبت داد (.)22،21،20،13،15
وینسنت و همکاران ( ،)2006در مطالعه خود پس از  24هفته
تمرین مقاومتی با شدت پایین و باال کاهش معنیدار سطوح
هموسیستئین را در افراد سالمند گزارش کردند ( .)13همین
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 HDLگروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل افزایش یافته
بود اما مقدار آن ازلحاظ آماری معنیدار نبود ()P= 0/12
همچنین علیرغم کاهش میانگین مقادیر متغیرهای 0/25( LDL
= )p= 0/51( TG ،)p= 0/34( TC ،)pو )p= 0/51( VLDL
گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل ،این تغییرات ازنظر
آماری معنیدار نبودند (جدول .)2

هموسیستئین خون افراد جوان نداشت ( .)21عالوه بر تفاوت سن
و نوع آزمودنیها (انسان در برابر حیوان) به نظر میرسد احتماالً
شدت تمرینات در مطالعه ما بیشتر بود .استینگ و همکاران
( )2001در مطالعهای عدمتغییر سطوح هموسیستئین خون گروه
کوچکی از زنان ( )n=5را پس از انجام  8هفته تمرین مقاومتی
گزارش کردند ( )22که با نتیجه مطالعه ما ناهمسو است .به نظر
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پژوهشگران در مطالعه دیگری ( )2003کاهش سطوح
هموسیستئین را در افراد سالمند دارای اضافهوزن و یا چاق پس
از  3ماه تمرین مقاومتی گزارش کردند ( )15که با نتیجه مطالعه
ما همسو است .مکانیسم دقیق تأثیر فعالیت ورزشی بر
هموسیستئین بهخوبی شناخته نشده است .احتماالً تمرین
مقاومتی باعث افزایش نوسازی پروتئینها در عضالت اسکلتی
میشود که متیونین در دسترس را برای نوسازی پروتئین عضالت
کاهش میدهد .ازآنجاکه متیونین یک اسیدآمینه است ،افزایش
نیاز به متیونین برای نوسازی پروتئینهای عضالنی موجب کاهش
مقدار آن میشود و با توجه به اینکه هموسیستئین یکی از مواد
واسطهای مهم در متابولیسم متیونین است ،کاهش متیونین باعث
فعال شدن مسیر نوسازی متیونین در مسیر رمتیالسیون
هموسیستئین شده و سطوح هموسیستئین را کاهش میدهد
( .)11همچنین اسیدآمینه هموسیستئین میتواند طی یک سری
واکنشهای شیمیایی به سوکسینیل کو آنزیم  Aیکی از مواد
میانجی در چرخه هوازی کربس تبدیل شود .افزایش نیازهای
متابولیکی طی فعالیت ورزشی ممکن است مستلزم تبدیل بیشتر
هموسیستئین به سوکسینیل کوآنزیم  Aبهعنوان وسیلهای در
افزایش تولید انرژی در چرخه کربس باشد که منجر به کاهش
سطوح هموسیستئین متعاقب تمرین مقاومتی میشود ( .)13در
مطالعه حاضر  10هفته تمرین مقاومتی فزاینده سبب کاهش
معنیدار شاخص مقاومت به انسولین آزمودنیها شد .در روند
طبیعی افزایش سن به دلیل همزمانی کاهش فعالیت فیزیکی،
کاهش توده عضالنی و افزایش توده چربی بدن احتمال مقاومت
به انسولین را در افراد با سن باالتر بهویژه در زنان میانسال و
پس از یائسگی افزایش میدهد ( .)26یافتههای مطالعه ما با
برخی مطالعات پیشین همخوانی ندارد ،ازجمله تحقیق سوری و
همکاران ( )2012که نشان دادند  10هفته تمرین مقاومتی تأثیر
معنیداری بر سطوح گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین زنان
چاق یائسه ندارد ( .)24احتماالً شدت تمرینات اعمالشده در
تحقیق آنها برای تأثیر بر مقاومت به انسولین آزمودنیها کافی
نبود .خلیلی و همکاران ( )2014نیز در مطالعه خود مشاهده
کردند که  8هفته تمرین مقاومتی کاهش معنیداری در انسولین
و شاخص مقاومت به انسولین زنان چاق ایجاد نکرد .در پژوهش
آنها هشت هفته تمرین مقاومتی شامل  6جلسه تمرین در هفته
با  30تا  70درصد حداکثر یک تکرار بیشینه بود .یکی از دالیل
معنیدار نبودن تمرینات مقاومتی بر سطح انسولین و شاخص

مقاومت به انسولین در آن پژوهش احتماالً شدّت و مدّت تمرینات
است چراکه تمرینات مقاومتی با شدّت باال باعث افزایش برداشت
گلوکز و تخلیه گلیکوژن میشود ( .)25بهطورکلی علل احتمالی
مغایرت یافتهها در مطالعات مختلف تفاوت در پروتکل تمرین
ازنظر شدت ،مدت و تکرار و نوع آزمودنیهای (انسان در برابر
حیوان) جنسیت ،سن آزمودنیها در تحقیقات مختلف است.
همسو بامطالعه ما بروکس و همکاران ( )2007کاهش معنیدار
شاخص مقاومت به انسولین را پس از  13هفته تمرین مقاومتی
با شدت  70-80درصد یک تکرار بیشینه گزارش کردند (.)23
تمرین قدرتی با افزایش توده عضالنی و بهبود پیامرسانی انسولین
منجر به بهبود حساسیت به انسولین و بهتبع آن کاهش مقاومت
به انسولین میشود ( .)26در مطالعهای یک دوره تمرین ورزشی
مقاومتی یا استقامتی باعث بهبود مقاومت به انسولین در مردان
سالم شد ( .)27چندین سازوکار مسئول افزایش حساسیت به
انسولین متعاقب انجام فعالیتهای ورزشی استقامتی یا مقاومتی
است .این سازوکارها شامل افزایش گیرندههای انسولین و
پیامرسانی پس گیرندههای انسولین ،افزایش  mRNAو پروتئین
انتقالدهنده گلوکز ،افزایش گلیکوژن سنتتاز و هگزوکیناز،
کاهش رهایی و افزایش پاک شدن اسیدهای چرب آزاد ،افزایش
ورود گلوکز از خون به درون عضله به علت افزایش تراکم مویرگ-
های عضله و تغییر در ترکیب عضله بهمنظور برداشت گلوکز خون
است ( .)27بهعالوه مشخص شده است در عضالت اسکلتی
موشهای صحرایی که تمرین مقاومتی انجام میدهند میزان بیان
ژن پروتئین ناقل گلوکز (Glucose transporter type )GLUT4
 ،4سوبستراهای گیرنده انسولین Insulin receptor )IRS-1( 1-
 substrate1به همراه فسفو اینوزیتید  – 6کیناز ()PI-3 kinase
 Phosphoinositide (PI) 3-kinaseافزایش مییابد و فعالیت
مولکول پیامرسان Protein kinase B (PKB), also ( AKT
 )known as Aktو آتیپیکال پروتئین کیناز )aPKC( C
 Atypical protein kinase Cکه همگی مولکولهای مهمی در
عملکرد انسولین هستند زیاد میشود ( .)28همچنین نتایج
مطالعه حاضر نشان داد انجام ده هفته تمرین مقاومتی فزاینده
تأثیری بر میزان نیمرخ لیپیدی موشهای اورکتومی نداشت.
نتایج مطالعه اخیر با یافتههای برخی مطالعات قبلی ()15-13
مبنی بر عدم تأثیر معنیدار انجام تمرینات مقاومتی بر نیمرخ
لیپیدی آزمودنیها همخوانی دارد .الیت و همکاران ( )2001پس
از  12هفته تمرین مقاومتی در موشهای اورکتومی شده
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میزان  TCو  LDLهم بدون تغییر میماند .بر این اساس ،پس از
تمرین مقاومتی هنگامیکه درصد چربی بدن کاهش یابد و توده
بدون چربی بدن افزایش مییابد کلسترول پالسما و غلظت LDL
کاهش مییابد (.)62

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که انجام ده هفته تمرین مقاومتی
فزاینده بهتنهایی باعث بهبود سطوح هموسیستئین سرمی و
شاخص مقاومت به انسولین موشهای صحرایی اورکتومی شد اما
تأثیر معنیداری بر  TC ،LDL ،HDLو  TGآنها نداشت.
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده اثر تمرین مقاومتی بر این
عوامل خطرساز قلبی -عروقی در مدلهای انسانی بررسی شود و
با نتایج مطالعات حیوانی مقایسه شود.

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه (به شماره  )5/3033برای اخذ درجه
کارشناسی ارشد رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی گرایش
فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر بود.
بدین وسیله از همکاری صمیمانه همه عزیزانی که ما را در انجام
این مطالعه در دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم
پزشکی ایران یاری رساندند سپاسگزاریم.
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Abstract
Background & Objectives: Menopause is associated with increased cardiovascular risk factors. This
investigation examined the effects of resistance training on cardiovascular risk factors in
ovariectomized rats.
Material & methods: In this experimental study, 16 adult ovariectomized female Wistar rats were
randomly allocated into control (n=8) and resistance training (n=8) groups. The progressive resistance
training protocol was administered for 10 weeks (5 sessions per weeks). Training protocol consisted
of 8 series of climbs on the ladder with progressive overload attached to the tail and each series
contained an average of 8 to 12 climbing movements (repetitions). Forty eight hours after the last
training session, animals were anesthetized, blood was taken directly from the heart. Then serum
homocysteine levels and lipid profile were measured and insulin resistance index was calculated. All
variables were compared by unpaired t-test (p< 0.05).
Results: serum homocysteine levels (p = 0.013) and insulin resistance index (p = 0.019) were
significantly decreased in resistance training group compared with the control group, but lipid
profile did not differ among rat groups (p˃0.05).
Conclusion: It seems that ten weeks of progressive resistance training reduced serum homocysteine
levels and insulin resistance index in ovariectomized rats, but did not effect on the serum lipid profile.
Keywords: progressive resistance training, homocysteine, Insulin resistance index, ovariectomized
rat
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